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Forma a obsah habilitační práce 

Habilitant Ing. Martin Pavlík, PhD., je pracovníkem na Katedre integrovanej ochrany lesa a 

krajiny Lesníckej fakulty TU vo Zvolene.   

Posuzovaná habilitační práce je předložena ve formě monotématické práce. Zabývá se 

interakcí houbových organismů s rostlinami – hostitelskými dřevinami – na úrovni 

ekosystému resp. společenstva. Je to téma nejen populární, ale také důležité z hlediska 

praktické ochrany přirozených i kulturních lesních porostů.  

Práce je rozdělena do pěti kapitol. Začíná Úvodem, který zdůvodňuje její náplň, následují 

kapitoly 1. HUBY – ich rozdelenie, ekológia, význam; 2. TERÉNNY VÝSKUM; 3. 

AKTUÁLNE SMERY VÝSKUMU – mykoindikácia, mykomonitoring; 4. ZHRNUTIE 

VÝSLEDKOV; 5. ZÁVER. Práce má rozsah 155 stran. 

 

Hodnocení habilitační práce 

 

Odborná a vědecká úroveň habilitační práce 

Kapitola 1. HUBY – ich rozdelenie, ekológia, význam je rozdělena do 13 podkapitol. V první 

části je prezentována systematika hub, další podkapitoly se zabývají rozdělením hub 

z hlediska jejich rozšíření, výživy. Významnou část tvoří rešerše o dřevních houbách, 

symptomech napadení dřevin těmito patogeny, způsobech rozkladu dřevní hmoty, navazuje 

podkapitola, která se věnuje mykorhizní symbioze se speciálním zaměřením na 

ektomykorhizu, a to z pohledu ekologie, minerální výživy a významu ektomykorhiz.  

Podkapitola Huby  -  systém a identifikácia je uzavřena již změnami v systému ze 70. let. 

V práci nejsou uvedeny zcela zásadní změny, které právě biologický systém za poslední roky 

prodělal.  Kapitola 1. obsahuje minimum recentních prací, neboť prezentované poznatky jsou 

většinou staršího data, jedná se převážně o základní informace k dané problematice bez 

aktuálních vědeckých zjištění. Členění podkapitol do odstavců není vždy zcela logické.  

 

Kapitola 2. TERÉNNY VÝSKUM zahrnuje čtyři výzkumné aktivity. První výzkum probíhal 

v Štátnej prírodnej rezervácie Hrončokový grúň. Systematický mykologický výzkum byl 

realizován od roku 1991 do 2015, byly vytyčeny 4 výzkumné plochy, kde rovněž probíhalo 

hodnocení zdravotního stavu dřevin - defoliace, kvalitativní a kvantitativní hodnocení 

poškození stromů, sledování spektra makromycetů a patogenních organismů. Ve výsledcích 

jsou prezentovány rozsáhlé tabulky nalezených hub, včetně uvedení jejich trofismu, tabulky 

s hodnocením defoliace stromů v průběhu osmi let a jsou zde komentovány další nálezy 

patogenních hub.  

Ze závěru výzkumu nevyplývají žádná významná zjištění a autor pouze velmi obecně hodnotí 

zjištěné výsledky. Návrhy habilitanta na navazující výzkumy jsou stále směřovány na 

monitoring hub a hodnocení zdravotního stavu porostů, bez úvah nad hodnocením a 

následným statistickým zpracováním dalších faktorů, které mohou ovlivňovat stanovištní 

podmínky a diverzitu hub. 

Další výzkum probíhal v PR  Prosisko, kdy byly založené 4 monitorovací plochy o velikosti 

50 x 50 m, byly vybrány tak, aby reprezentovaly rozdílné stanovištní podmínky. V průběhu 

sledovaného období byly v 10 až 14 denních intervalech sledovány makromycety, zároveň 

byly hodnoceny kvalitativní a kvantitativní charakteristiky, defoliace stromů a další 

charakteristiky dřevin. Ve výsledcích jsou opět uvedeny rozsáhlé tabulky nalezených hub, 

včetně stanovení jejich trofismu, houby jsou zde posuzovány, jako bioindikátor míry narušení 



stanovištních podmínek. Závěrem z tohoto výzkumu je vyhodnocení změn nalezených 

makromycetů ve vztahu ke kvalitativním změnám dubového porostu bez vlivu hospodaření. 

Návrh na další výzkum habilitant směřuje na pokračování ve sledování makromycetů, 

zdravotního stavu porostů, vyhodnocení množství mrtvého dřeva, jako potenciálního rizika 

vzniku lesních požárů, opět bez úvahy nad využitím nových metod, postupů a možností 

sledování dalších veličin potřebných k vytvoření lineárního modelu.   

Třetí výzkum se zabýval změnami druhového spektra hub v bukových porostech ve věku 80 

resp. 85 let. Jednalo se o čtyři porosty, dva porosty byly ovlivněné imisemi, dva porosty 

odlesněné. Cílem studie bylo zjistit, zda imise a odlesnění mají vliv na růst mykorhizních hub. 

Ve výsledcích jsou uvedeny tabulky nalezených hub, včetně uvedení jejich trofismu, další 

nálezy hub jsou komentovány v textové části. V závěru jsou vydefinovány druhy 

ektomykorhizních hub, které mohou být považovány za indikátory imisně nezatížených 

lokalit, a je komentováno zjištění, že méně ektomykorhizních hub bylo nalezeno na imisních i 

odlesněných lokalitách. 

Prezentované závěry nejsou podložené kvalitním analytickým vyhodnocením výsledků. 

Čtvrtý výzkum zahrnoval vyhodnocení podmínek pro růst hub. V rámci víceleté studie byla 

na dvou lokalitách realizována podrobnější sledování abundance plodnic a růstových 

podmínek v porostech u Žiari nad Hronom a v Kalinke. Výsledky zahrnují tabulky 

nalezených hub, druhovou diverzitu hub, chemické rozbory půd a zhodnocení zdravotního 

stavu dřevin. V závěru jsou vylišeny mykorhizní a saprotrofní druhy hub, které mohou sloužit 

jako bioindikátory imisně zatížených ploch, dále jsou stanoveny počty nalezených 

mykorhizních, terestrických, saprotrofních druhů.   

Ke shrnutí Kapitoly 2. je důležité uvést, že obsahuje unikátní řady sledování makromycetů na 

výzkumných plochách. Nicméně u jednotlivých studií nejsou uvedené hypotézy a nejsou zde 

jasně definovány cíle. Prezentované závěry jsou velmi strohé, bez statistického vyhodnocení 

výsledků. Kapitola výsledky a diskuse by měla být nejvýznamnější částí habilitační práce, zde 

však chybí diskuse s recentními pracemi.  

 

Kapitola 3 AKTUÁLNE SMERY VÝSKUMU – mykoindikácia, mykomonitoring zahrnuje 

13 podkapitol. Habilitant zde představuje např. význam hub v lesním hospodářství, úvahy o 

ochraně a sběru makromycet, vliv dřevních hub na bukové porosty, velikosti frakcí mrtvého 

dřeva, bohatost druhů dřevních hub, využití dřevních hub, jako indikátor prostředí v bukových 

porostech, vývoj mykorhiz na kalamitních holinách a zemědělských půdách, hodnocení 

jemných kořenů, jako indikátorů změn ekosystémů, posouzení vlivu přemožení lýkožrouta na 

spektrum hub a monitoring ektomykorhizních hub.  

V této kapitole nejsou uvedeny recentní práce. Je zde prezentována řada obecných pouček a 

definicí pojmů. Některé podkapitoly čerpají poznatky pouze z jedné práce, kde pak habilitant 

popisuje metodiku, zjištěné výsledky a závěry této práce. Podkapitola 3.7 Drevné huby ako 

indikátor prírodnej hodnoty bukových porastov zahrnuje pouze práce publikované do roku 

2004, i když je v této oblasti výzkum v současnosti stále rozvíjen. Celá kapitola 3 není 

celkově dostatečně provázaná, úvod této části dostatečně nevysvětluje, proč se autor zabýval 

právě těmito otázkami. Jednotlivé prezentované podkapitoly jsou nevyvážené. 

 

Kapitola 4 ZHRNUTIE VÝSLEDKOV obsahuje poznatky, které shrnují výsledky 

realizovaného výzkumu, kde autor potvrzuje vztah mezi stanovištěm a druhovým spektrem 

určitých druhů hub, uvádí nejvýznamnější nalezené makromycety na studovaných plochách. 

Zdůrazňuje nutnost využití hub, jak ekologického indikátoru, vliv výchovy porostu, věku, 

stresových faktorů aj. na diverzitu hub, prezentuje spektrum ektomykorhizních druhů hub na 

kalamitních holinách. Prezentuje seznamy ektomykorhizních druhů hub, které mohou složit 

jako indikátory prostředí. V podkapitole 4.4 uvádí návrh projektu: Štúdium ekologických 



vzťahov húb v prírode a testovanie možností ich využitia človekom. Tématicky navržené 

zaměření projektu souvisí s habilitační prací, nicméně není vhodné představovat projekt 

v rámci habilitační práce. 

Předložené pokusy nejsou dostatečně vyhodnocené, chybí statistické zpracování dat, získané 

výsledky, tak nejsou objektivizovány. 

 

V kapitole 5. ZÁVER si habilitant klade čtyři otázky, na které velmi obecně bez jakéhokoliv 

vědeckého přesahu odpovídá. Závěr by měl zahrnovat nejvýznamnější dosažené výsledky ve 

vztahu k cílům práce, to v předložené práci postrádám. 

 

Vědecký přínos habilitační práce a vhodnost metodických postupů 

Z předložené habilitační práce vyplývá, že Ing. Martin Pavlík, PhD., dlouhou řadu let 

zkoumal vztahy stanovištních podmínek a druhové spektrum hub a snažil se definovat nové 

poznatky v této oblasti.  

Domnívám se, že by bylo vhodné uvést alespoň některé cíle konkrétně tak, aby bylo ihned 

zřejmé, jaké hypotézy byly testovány (tam, kde je tento přístup relevantní).  

Použité metody jsou jednoduché, založené na determinaci hub, autor v rámci výzkumu ani při 

prezentaci aktuálních směrů výzkumu nevyužil ani nezmiňuje molekulárně genetické metody, 

sekvenační metody nové generace a jejich využití mykologii. Výsledky výzkumu jsou velmi 

slabé, diskuse je minimální a na nižší úrovni, většina diskutovaných prací je staršího data. 

V habilitační práci nejsou uvedeny grafy ani žádné další matematické modely, které by 

zjištěné výsledky lépe prezentovaly. Současný výzkum si vyžaduje zjištění více souvislostí a 

uvažování nad novými vztahy, které poskytnou nový pohled na věc.   

Z formálního hlediska je potřeba uvést, že některé citace jsou uváděny chybně (chybí tečky, 

mezery atd.) tyto formální nedostatky se objevují v celém textu habilitační práce. Vědecké 

názvy hub nejsou někdy psány kurzívou, tabulky mají nejednotné popisky. Dále jsou v práci 

chyby v citovaných literárních zdrojích.  

 

Zhodnocení pedagogické a vědecké činnosti 

Pedagogická činnost podle přiloženého přehledu přesahuje penzum požadované u odborného 

asistenta. Svědčí o tom vysoký počet vedených bakalářských a diplomových prací, 

zajišťování výuky, garance odborných předmětů a prezentování výsledků výzkumu na 

zahraničních pobytech. 

Habilitant je za poslední roky publikačně aktivní a je na zvážení Vědecké rady Fakulty 

ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, zda naplňuje kritéria pro 

udělení titulu docent v oboru. 

 

Otázky pro autora habilitační práce 

1) Z výsledků výzkumů vyplývá závislost zdravotního stavu porostu (stromů) na stavu 

mykorhizních hub. Byly na Slovensku či ve světě podniknuty nějaké pokusy zlepšit 

tyto poměry přímo v lesních porostech, pokud ano, tak jakým způsobem?  

2) Jsou sestaveny seznamy hub, jako indikátorů prostředí pro jiné než bukové porosty? 

3) Považuje habilitant za důležité to, že v posledním desetiletí nastává zásadní změna v 

metodice hodnocení mykocenóz pomocí masivně paralelních sekvenačních metod? Je 

možné podle ní od těchto metod očekávat výsledky zásadně měnící naše chápání 

diverzity a dynamiky houbových společenstev? 

 

 

 

 



Závěr 

Habilitant Ing. M. Pavlík, PhD., neprokázal dostatečnou erudici zpracovat, utřídit získané 

poznatky a předložit je v kvalitní ucelené formě. Předložená práce strukturou ani obsahem 

neodpovídá nárokům kladeným na habilitační práci. Celkově hodnotím práci, jako slabou, po 

stránce odborné i formální. Autor se věnuje vysvětlování primárních principů, spíše populární 

formou. V práci by měl autor prokázat schopnost řešení výzkumných problémů na aktuální a 

vědecké úrovni, tak aby následně zvládl vést studenty PhD. 

Doporučuji práci přepracovat, využít při tvorbě recentní publikované autorovy články s IF, 

tím bude práce úžeji zaměřená a nebude se tak jednat o prezentování příliš široké oblasti bez 

logického členění. 

 

Na základě předložené práce nedoporučuji udělení vědecko-pedagogického titulu docent. 

 

 

 

 

Praha, dne 8. 7. 2020         doc. Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D. 
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